
 

 

 

আমাদের ব কিছু উৎর্গ হাি রাূ াল্লাল্লাহু আাইক াাল্লাদমর উপর! 
 

 الحمد ہلل والصالۃ والسالم علی رسول ہللا وعلی ٓالہ وصحبہ ومن واالہ، أما بعد
 

মস্ত প্রলংা আল্লা তা’আার জন্য, েরুে  াাম অবতীর্গ হাি রাূুল্লা এর উপর, তাাঁর পকরবার পকরজন্,  তাাঁর 

াাবার্র্  তার ি অনু্রীর্দর্র উপর। 

বাে মাচার এই হয, 

বতগমাদন্ পৃকিবীবযাপী মুমান্দের কবরুদে বগবৃৎ কু্রদড যুে চমান্। এই কু্রদড যুদে িাদের ম্প্রো তাদের বদচদ 

কন্িৃষ্ট িমগপন্থা বাস্তবান্ িরদছ। তার এিকি : আমাদের কপ্র ন্বী মুাম্মাে াল্লাল্লাহু আাইক াাল্লাদমর াদি হব-

আেবীর অপকবত্র ধারা। িাদের ম্প্রো কন্দজদের জ্জা  পরাজদি ুিাদন্ার জন্য এই ীন্ চক্রান্ত চাা। পকিমাদের এই 

চক্রান্ত এিিা প্রমার্ িদর হয, পৃকিবীদত িুের পরাকজত আর ইাম পুন্রা কবজী দত চদদছ।  

আদমদের কলদরামকন্  মুজাকদে কমল্লাত আল্লামা ইবদন্ তাইকমা র. বদন্:  

‚আমরা িাদের ম্প্রোদর কবরুদে যুদের মোদন্ কছাম আর একেদি হিান্ োা কি ন্া। এমন্ ম িাদেররা 

রাূুল্লা াল্লাল্লাহু আাইক াাল্লাম এর লাদন্ হবােকবর ভুকমিা পান্ িরদত শুরু িদর। এদত ঈমান্োরদের হতা অদন্ি 

িষ্ট , কিন্তু াদি াদি েৃঢ় কবশ্বা দ যা হয, আল্লার াাযয অকত কন্িদি এদ হপৌদছদছ। িারর্, রাূুল্লা াল্লাল্লাহু 

আাইক াাল্লাদমর লাদন্ হব-আেবী িরার িারদর্ আল্লা তা’আা ঐ মস্ত িাদেদের উপর ভীর্ রার্াকিত দবন্‛।  

মুমান্র্র্ এই পৃকিবীদত হতদরা লতাব্দীর অকধি লান্ পকরচান্া িদরদছন্। এই লান্িাদ কন্দজদের অধীন্স্ত িাদেরদের 

িমূ হতা আো িদরদছন্ই, পশুদের িমূদর প্রকত ক্ষ্য হরদেদছন্। ইহুেী- কিস্টান্রা কন্দজদেরদি হয ি ন্বীদের 

অনু্ারী বদ োবী িদর হযমন্: ইবরাীম আাইকাাম উযাইর আাইকাাম, মুা আাইকাাম  ঈা 

আাইকাাম। তদের বযাপাদর ইামী লান্ামদ হিান্রূপ হব-আেকব িরা কন্। হিন্ন্া ন্বীর্র্ মূত ঐ োাতই 

কন্দ এদদছন্ যার মাকি োতামুন্ ন্াকবযীন্ মুাম্মাে মুস্তো াল্লাল্লাহু আাইক াাল্লাদমর োাত। মুমান্ হয হিান্ 

ন্বীর লাদন্ হবআেকব িরাদি িুের  হর্ামরাী মদন্ িদরন্। এবং মস্ত ন্বীর্দর্র উপর ঈমান্ আন্া বযকতত মুমাদন্র 

ঈমান্ পকরপূর্গ দত পাদর ন্া। ুতরাং পকিমারা তাদের বতগমাদন্ হয হব-আেকবর কববাষ্প ছড়াদি, এিা তাদের  তাদের 

ভযতার িকেদন্ বগদল হপদরি। হন্োরদদের অপরাধী ‘‘কর্ািগ উইডাযগ’  তার াাযযিারী হোন্িার প্রলান্  অন্যান্য 

পকিমা রাষ্ট্রগুদা বাি স্বাধীন্তার ন্াদম আমাদের িদর প্রাদর্র হচদ কপ্র রাূ াল্লাল্লাহু আাইক াাল্লাদমর লাদন্ হব-

আেকব’র ধারা শুরু িদর মগ্র মুকমকবশ্ব  মুমান্দের িাদছ কন্দজদের মৃতুয  ধ্বংদি হডদি এদন্দছ, এবং তারা এিা 



াবযস্ত িদর কেদদছ হয পকিমাদের যুে ন্ত্রীদের াদি ন্ বরং আল্লা তা’আা, তাাঁর বগদল রাূ মুাম্মাে াল্লাল্লাহু 

আাইক াাল্লাম  তাাঁর ি উম্মদতর াদি।  

ুতরাং হ পািাদতয ববািারী অপরাধীরা এিা হজদন্ ন্া হয, আমরা পূবগ হিদি পকিম পযগন্ত হিাকি হিাকি মুমাদন্র 

প্রবাকত রক্তপাতদি দতাবা ক্ষ্মা িরদত পাকর কিন্তু রাূ াল্লাল্লাহু আাইক াাল্লামদি অপমাদন্র প্রকতদলাধ হন্া অবলয 

িতগবয মদন্ িকর।  

পািাদতয ববািারী ঈমান্োরর্র্! কবদলভাদব হোদন্ ববারত উপমাদেদলর াদি মৃ্পক্ত ঈমান্োরদের োকত্ব দি, 

তারা হোন্িার লািদের উপর বগপ্রিার মাধযম বযবার িদর এব কচকিত অপরাধীদের িমগিাদে প্রকতবন্ধিতা ৃকষ্ট 

িরদব। আর এব অপরাধীদের কচকিত িদর মৃতুযর েুাদর হপৌদছ কেদব। হিন্ন্া এই ব কন্িৃষ্ট হািদের বাাঁচদত হো 

মান্বতাদি াকিত িরার ন্ামান্তর। রাূ াল্লাল্লহু আাইক াাল্লাদমর অপমান্িারীদি প্রকতত িরা  তাাঁর প্রকতদলাধ 

হন্ার অকধিতর িাযগির পি  কজাে েী াবীকল্লা। ুতরাং কন্জ জান্ মা  ামিগদি কজাদে কন্দাকজত িরা রাূ 

াল্লাল্লাহু আাইক াাল্লাদমর বো হন্ার দবগাত্তম পি। পািাদতয ববারত রাূদপ্রমীদের জন্য জামগাদন্ আদমর 

কচইমা লীে, ূদডদন্ তাইমুর আবু্দ াাব লীে  ফ্রাদে লীে িাউালী ভাইদের কজােী িাযগক্রদম উত্তম উোরর্ 

রদদছ।  

আল্লা তা’আা আমাদেরদি রাূ াল্লাল্লাহু আাইক াাল্লাদমর আেদলগর উপর আমিারী  তাাঁর জন্য বকিছু 

উৎর্গিারী ার তােীি োন্ িরুি। আমীন্ ইা রাব্বা আামীন্।  

 

া আকেরু োান্া আকন্ ামেু কল্লাক রাকব্ব আাকমন্। 

 

 




